
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 03/9/4302الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (03300)  صحيفة الرأي

 11 حركة تسوق اعتيادية تشهدها أسواق العاصمة: مراد 1

 11 ة وتشريعاتهاتطلق حملة توعية حول بطاقة المستورد اإللكتروني" تجارة عمان" 1

 4 "السياحة رأسمالنا"إطالق حملة  3

 4 إطالق استراتيجية سياحة المؤتمرات وحوافز الشركات 4

 8 الهيئة الخيرية تسير مساعدات لغزة 5

 12 عصام قضماني/ سخاء في غير محله  6

 11 ورفع األسعار تحذر من استغالل المواطنين" المستهلك النقابية" 7

 11 سالح ذو حدين" .. ضريبة الدخل"تعديالت النواب في  8

 42 اً؟هل تضعه في عنق الزجاجة مجدد.. االضطرابات المتكررة في ميناء الحاويات  9

 

 (03961) صحيفة الدستور

 17 تمارس أعمالها بشكل اعتيادي ولم تتأثر باالشاعات" الموالت: "تجارة عمان 0

 17 تطلق حملة توعية حول بطاقة المستورد االلكترونية" تجارة عمان" 4

 14 في تنظيم االستيراد" الزراعة"تجار الخضار يؤيدون جهود  0

 17 4363الطاقة الشمسية قد تصبح المصدر الرئيسي للكهرباء بحلول : وكالة 2

 17 االتحاد االوروبي االردن بحاجة لمزيد من التعاون لتحرير التجارة مع 6

 18 لمستهلكالبضائع المقلدة تؤثر سلبا على االقتصاد الوطني وتضر با: متخصصون 3

 

                                                   (6242)صحيفة العرب اليوم 

 14 لتخفيض العجز والدين 4306 حزمة إجراءات جديدة في 1

 14 أشهر 1مليونا رؤوس أموال الشركات المسجلة في المملكة خالل  042 1

 14 4302مليون اشتراك خلوي في االردن حتى حزيران  7,03 3

 15 األسبوع الحالي" االستونية"مع " الزيتي الصخر"توقيع اتفاقية  4

 15 عند أقل مستوى في عامين" برنت"و.. استقرار الذهب وارتفاع الدوالر 5

 

 (0360)  صحيفة الغد

 1ب  حركة تسوق اعتيادية في العاصمة: مراد 0

 0ب  تطلق حملة توعية حول بطاقة المستورد االلكترونية" عمان تجارة" 4

 3أ  "الطاقة المتجددة"مجلس االعيان يقر القانون المعدل لـ  0

 1أ  تدعو تضافر الجهود لتوفير مصادر بديلة للطاقة" االردنية" 2

 0ب  أشهر 1ألف سائح مبيت خليجي يزورون االردن في  213 6

 0ب  ال يتعارض مع استراتيجية الطاقة" المصفاة"بالتزويد بالوقود من غير " الملكية االردنية"قرار السماح لـ : خبراء 3

 0ب  4300ألف فرصة عمل استحدثها االقتصاد الوطني في النصف الثاني من العام  49 7

 0ب  النقل الجوي أحد أهم محركات االقتصاد في المملكة: شبيب 1

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/672553.html
http://www.alrai.com/article/672592.html
http://www.alrai.com/article/672633.html
http://www.alrai.com/article/672630.html
http://www.alrai.com/article/672630.html
http://www.alrai.com/article/672659.html
http://www.alrai.com/article/672659.html
http://www.alrai.com/article/672586.html
http://www.alrai.com/article/672563.html
http://www.alrai.com/article/672572.html
http://www.alrai.com/article/672544.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17354/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%C2%BB+%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82+%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84+%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83.html
http://www.addustour.com/17354/%C2%AB%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB+%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82+%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9++%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17354/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1+%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%C2%BB%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF.html
http://www.addustour.com/17354/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%3A+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%82%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+2050.html
http://www.addustour.com/17354/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86++%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9++%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A.html
http://www.addustour.com/17354/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%88%D9%86%3A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%A9+%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1+%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%B6%D9%80%D8%B1++%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83.html
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=396808
http://alarabalyawm.net/?p=396811
http://alarabalyawm.net/?p=396814
http://alarabalyawm.net/?p=396785
http://alarabalyawm.net/?p=396784
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 

The Jordan Times (11839)                                                                                                                        Page  

3 Senate endorses amended Renewable Energy Law  1 

3 Campaign to increase local communities’ involvement in tourism 2 

3 Blue Peace proposes seven principles of cooperation for sustainable management of 

region’s water resources  
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